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Iii İSKENDER PALA - METiN AKKUŞ 

b) Halk Edebiyatı. Türk halk edebiya
tında hiciv örnekleri genellikle manzum
dur. "Thşlama" adını alan bu manzume
lerde nazım biçimi olarak daha çok koş
ma, bazari da semai kullanılır. Şiirlerinde 
bu türe ağırlıklı olarak yer verenlerin ba
şında Dertli, Seyranl ve Ruhsatl gelmek
tedir. Halk şairleri, diğer halk edebiyatı 
ürünlerinde olduğu gibi taşlamada da 
sevgilinin vefasızlığından rüşvete, adam 
kayırmaktan cahilliğe ve yalancılığa ka
dar çeşitli olumsuzlukları dile getirirken 
gerçekçiliği ve samimiyeti ön planda tut
muşlar, kadıları, zalim memurları, zen
ginleri, softaları, hile yapan esnafı , dev
let ricalini hatta sadrazaını bile ağır bir 
dille hicvetmişlerdir. 

Alevi şairleri, diğer halk şairlerinin işle
dikleri konular yanında özellikle münkir
leri, münatıkları, softaları ve ahlaki düş
künlükleri, hatta kendi zümrelerini dahi 
hicvetmişlerdir. Bektaşi şairleri tarafın

dan yazılan nefeslerde de zaman zaman 
hicivlere yer verilmiştir (örnekler için bk. 
Gölpınarlı, s. 216, 218-220 vd.) . 

Halk edebiyatında önemli bir yeri olan 
atışma geleneği çok defa taşlama türü 
üzerine kurulmuştur. Saz şairleri atışma
larda, başta birbirlerinin beğenmedikleri 
davranışları olmak üzere toplumda gör
dükleri aksaklık ve yanlışlıkları hicveder
ler. Bu karşılaşmalarda aşıklar önce saz
larına düzen verip birer "divan" ile mecli
si açar, daha sonra "tekellüm", "bulma
ca" (muamma), "takılmaca" ve "taşlama" 
fasıliarına geçerler. Atışmalar daha çok 
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soru- cevap ve tartışma şeklinde geçmek
le beraber yarışma süresince aşıklar bir
birlerinin açık taraflarını yakalamaya, yek
diğerini mat etmeye (bağlamaya) çalışır 
ve bunun sonucu olarak da birbirlerini, 
çok defa da fert ve toplum hayatında ge
nel ahlak anlayışına ters düşen yönleri 
hicvetmeye yönelirler. Atışmalarda hic
vin dozu bazan yükselir. Ayrıca aşık hika
yecilerin fasıl esnasında okudukları par
çalar arasında yer alan destanlar da ge
nellikle taşlamadan oluşan mizahi man
zumelerdir. 

Cumhuriyet döneminde saz şairlerinin 
hemen tamamında taşlama örneklerine 
rastlanmakla beraber bu alanda ön pla
na çıkan isim Abdürrahim Karakoç'tur. 
Abdülvahap Kocaman ve Şemsi Belli de 
bu dönemde taşlama türünde örnekler 
vermiş önemli isimlerdir. 

Başta Nasreddin Hoca, ineili Çavuş ve 
Bektaşi fıkraları olmak üzere pek çok fık
rada bencil, hilekar, rüşvetçi, hamiyetsiz, 
tamahkar, kavgacı, zorba, geçimsiz, de
dikoducu, hırsız, dolandırıcı, haddini bil
mez, arsız aşık. gurur ve kibir sahibi tipler 
tenkit, alay, istihza ve özellikle hiciv ko
nusu olurlar. Fıkraların tezat bölümünde 
yer alan tartışma ·gülmenin yanında istih
zanın, hicvin ve hikmetli bir sözün ortaya 
çıkmasını da sağlar. Atasözlerinde de fert 
ve toplum hayatında görülen çeşitli ek
sik ve yanlışlıklar etkili bir biçimde hicve
dilmiştir. 

Geleneksel Türk tiyatrosunda, özellik
le Karagöz ve orta oyununda toplumun 
genel anlayışına ters düşen tipierin hic
vedildiği görülmektedir. Karagöz, devlet 
otoritesine ve kanunlara saygılı olmakla 
beraber zorbalı k, rüşvet. açgözlülük gibi 
kusurları; ukalalık, dalkavukluk, hasislik, 
kurnazlık, sahte kahramanlık. menfaat 
düşkünlüğü gibi olumsuz tavırları usta
ca hicvetmiştir. Karagöz'ün taşlamaların
dan padişahlar dışında hiç kimse kurtu
lamamış. onun sadrazam ı bile yargılayıp 
Yedikule Zindam'na kapatması devlet yet
kilileri tarafından da hoşgörüyle karşılan
mıştır (Enault, s. 367). Karagöz repertu
varında özellikle Mandıra, Çeşme, Kanlı 
Nigar ve Meyhane oyunlarında içtimal hi
civ önemli bir yer tutar. Bahçe, Aptal Bek
çi, Hamam, Yalova Safası oyunlarında ise 
entrika karmaşık bir hal alır ve toplum 
vicdanını inciten olaylara karşı hiciv daha 
da keskinleşir. Karagöz'deki bütün ten
kitlerin en önemli ortak yanının gülünç
leştirme olması Karagöz'ün bir yönüyle 
de hiciv oyunu olduğunu gösterir. Gele
neksel Türk tiyatrosu içinde önemli bir 

yeri olan orta oyununda da günlük haya
tın gülünçleştirilerek anlatıldığı , içtimal 
ve siyasi bazı olayların hicvedildiği görül
mektedir. 

Aynı türün diğer bir kolu olan meddah 
hikayelerinde ise hiciv unsuru yok dene
cek kadar azdır. Kaşifı, meddahiarda bu
lunmaması gereken otuz özelliği sıralar
ken azarlayıcı olmak, uygunsuz sözler 
söylemek, alay etmek, müslüman karde
şinin dedikodusunu yapmak gibi husus
lara yer vermiş (Nutku, s. 57), meddahia
rın hikaye aniatma töresini sekiz madde 
halinde sıralarken de alaylı ve kırıcı söz
ler sarfetmemeleri gerektiği üzerinde 
durmuştur (a.g.e., s. 65). Bunun sonucu 
olarak meddahlar hicve gerek kalmadan 
daha çok taklit yoluyla mizaha yönelmiş
lerdir. 
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~ NURETTiN ALBAYRAK 

c) Yeni Türk Edebiyatı. Batılılaşma dö
nemi Türk edebiyatının gelenekten ayrı
lan ilk hiciv türü örneği Ziya Paşa'nın Za
fernô.me Şerhi'dir. Tarihsiz birkaç taş 
baskısı bulunan ve ilk basımının 1869-
1870 yıllarında olduğu tahmin edilen Za
fernô.me Şer hi' nde, Tanzimat sonrası di
ğer edebi tür ve şekillerde olduğu gibi Os-



manlı hiciv geleneğinden gelen unsurlar
la Batılı satir anlayışının izleri bir arada 
bulunur. 1866'daki Girit İsyanı'nda Sad
razam All Paşa'nın sevkettiği donanma
nın aciz ve başarısız kalması üzerine ka
leme alınan eser konu olarak bu başarı

sızlığın bir zafer gibi gösterilmesine. bu 
vesile ile yöneticilerin, dolayısıyla devle
tin siyasi, idari, içti mal, iktisadi ve ahlaki 
bütün olumsuz durumlarını metheder 
görünerek ince ·bir şekilde alaya alınma
sına dayanır. "Zafername" adını taşıyan 
altmış altı beyitlik bir kaside, ona yapılan 
bir tahmis ve bunların şerhinden meyda
na gelen üç bölümlü ve oldukça hacimli 
olan eserin (değişik basım larda 65 ila ı 87 
sayfa) her bölümünün All Paşa'nın dalka
vuklarından birinin ağzından yazılmış ol
ması hicvin esprisini ve gülünçlük unsu
runu güçlendirmiştir. Geleneksel hicvin 
aksine galiz ve müstehcen sözler ihtiva 
etmeyen, şahsi kusurlardan çok devlet 
idaresiyle ilgili tenkitleri dile getiren, bu
nunla beraber hasmını yıkineaya kadar 
hırpalayan. "kindar ve zalim bir fırça ile 
devrinin müşahhas bir tablosunu" (Tan
pınar. s. 326) çizen Zafername Şerhi, bu 
özellikleriyle Batılı satir türünün oldukça 
başarılı bir örneği telakkı edilmiştir. Na
mık Kemal ve Abdülhak Hamid eseri över
ken eski hicvin yani alelade sövmelerin 
dışına çıktığını vurgularlar. Yusuf Mardin, 
Ziya Paşa'nın bu eserini yazarken İngiliz 
mizah ve hicvinden faydalandığını. özel
likle onun Londra'da bulunduğu yıllarda 
Robert Browning'in henüz aktüel olan ün
lü The Ring and the Book ( 1868-1869) 
adlı eserini model almış olduğunu ileri sü
rer. Türk edebiyatında Şeyhl'nin Hamd
me'sinden sonra hem mahareti hem de 
zarafeti muhafaza ederek yazılmış ilk 
edebi hiciv örneği Zafername Şer hi' dir. 
Ziya Paşa'nın. Bağdatlı Ruhi'nin "Terkib-i 
Bend"ine yapılmış nazirelerin en güzeli 
olan "Terkib-i Bend"i de müşahhas bir 
hedefi olmayan sosyal hiciv örneklerin
dendir. 

Kitap basımıyla birlikte gazete ve der
gi yayınının gittikçe çoğaldığı ve özellikle 
süreli yayınlarda halka hitap etmeye özen 
gösterildiği Tanzimat yıllarında hiciv ede
biyatı da nisbi bir gelişme imkanı bul
muştur. Aynı dönemde ilk karikatür ve 
m izah dergilerinin yayın hayatına girme
si, hiciv yazılarının daha geniş bir okuyu
cu çevresi bulmasını sağlamıştır. Mizah 
dergilerinin sansür idaresiyle sık sık me
selelerinin çıkması yazı ve resimlerindeki 

hiciv özellikleri sebebiyledir (Çapanoğlu, 
tür.yer.). 

XIX. yüzyılın sonuna kadar Ziya Paşa'
nınki dışında kitap çapında bir hiciv eseri 
yoktur. Bununla beraber dönemin bazı 
şairlerinin çeşitli hiciv manzumeleri bilin
mektedir. Bunlar arasında Kanlıcalı Ni
had Bey'in, Yusuf Kamil Paşa'nın, Koni
çeli Musa Kazım Paşa'nın, Manastırlı Na
il'i'nin, Hersekli Arif Hikmet'in. Namık Ke
mal'in, Kemalpaşazade Said Bey'in ve 
Adanalı Hayret'in. dönemin yazma şiir 
mecmualarında kalmış veya bazı dergi
lerde yayımianmış hi eviyeleri bulunmak
tadır. Ancak bu hicivlerin çoğu şairlerin 
şahsi kinlerini aksettiren, çok defa da ka
ba hatta müstehcen manzumelerdir. 

ll. Meşrutiyet'in getirdiği başı boş hür
riyet havası içinde hiciv türü manzume 
ve yazılarda olağan üstü bir artma görü
lür. M izah dergilerindeki yazı ve resimle
rin çoğu siyasi hicve dayanır. Bu atmosfer 
içindeki Meşrutiyet'in ilk aylarında geç
miş dönem hakkında: bir süre sonra da 
ll. Abdülhamid ve çevresini hedef alan şi
ir, hikaye, roman ve tiyatro türünde çok 
sayıda hiciv örneği bulunmaktadır. Bun
ların birçoğunda edebi bir değer, hatta 
hiciv esprisi bile olmadığı sadece hakaret 
amacıyla kabalığa ve müstehcenliğe dü
şüldüğü görülmektedir. Dönemin en ün
lü hicivcisi Şair Eşref'in İstimdad (Mısır 
1323), Şah ve Padişah (Mısır 1324), Has
bihdl (!baskı yeri yokJ, 1908). İran'da 
Yangın Var (istanbul I 324) adlarını ta
şıyan kitap ve risalelerinin hemen hepsi si
yasi hicivlerden meydana gelmiştir. Aynı 
yıllarda Cenab Şahabeddin'in Dahhak-i 
MazlGm takma adıyla yazdığı bazı miza
hi yazıları arasında da hiciv türüne gire
cek örnekler vardır. 

ll. Meşrutiyet yıllarında eser vermeye 
başlayıp Cumhuriyet dönemine de yetiş
miş olan Rıza Tevfik Bölükbaşı. İbnülemin 
Mahmud Kemal, Ahmed Kemal Akünal, 
Sami Mortan, Tahir Olgun. Tahir N adi Div
rikli. Hüseyin Rifat, Abdülbaki Baykara, 
Hamamizade Mehmed İhsan. Namdar 
Rahmi Karatay, Ercümend Ekrem Talu ve 
Yusuf Ziya Ortaç'ın da çok defa ağızlarda 
dolaşan veya dergilerde kalmış. fakat ha
yatta iken kitap haline getirilmemiş hiciv
leri vardır. Bu dönemde şiir olarak hemen 
sadece hicivle meşgul olmuş ve bunları 
kitap halinde yayımlamış iki isim dikkati 
çeker: Halil Nihat Boztepe ve Fazı! Ah
met Aykaç. Her ikisi de hicvin kırıcı olma-

. yan, nezih, zarif ve edebi örneklerini ver
meleriyle şöhret yapmışlardır. Halil Nihat 
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Sihdm-ı İlhdm (istanbul I 921). Mahi
tab (istanbul 1341 r.). Ayine-i Devran 
(istanbul 1924) adlı kitaplarında Meşru
tiyet dönemiyle Cumhuriyet'in ilk yılları
nın siyasi şahsiyetlerini, yazarlarını ve şa
irlerini hicvetmiştir. Daha sonra yayımla
dığı. hiciv türünün en güzel ve dikkate 
şayan örneklerinden olan Ağaç Kaside
si'nde (Ankara 1931, genişletilmiş olarak 
istanbul 194 7). ağırlığını dil devrimi teşkil 
etmek üzere döneminin çarpıklıklarını hi
civ sanatının bütün inceliklerini kullana
rak tenkit etmiştir. Yine onun gibi hiciv
de zarafeti ve edebi olmayı tercih eden 
Fazı! Ahmet de yazar. şair ve politikacıla
rı hicvettiği şiirlerini Divançe-i Fazıl der 
Vasi-ı Efazıl ( [i stanbu l 1 1329) ve Har
man Sonu ([istanbul[l335) adlı kitapla
rında toplamıştır (bu iki kitabıyla bera
ber çeşit li konuşma, yaz ı ve hicivleri için 
bk. Fatıl Ahmet: Hitabeler, Şiirler, Hiciu
ler ve Saire, istanbul 1934). Halil Nihat ve 
Fazı! Ahmet hicivlerinde, daha çok eski 
veya çağdaşları olan şairleri n şiirlerine bir 
çeşit nazire yazarak okuyucunun hafıza
sında ciddiliğine alıştığı bir şiiri ironik du
ruma düşürme yoluna gitmişler, böylece 
hicivde gülünçlük unsurunu tehz'il yoluy
la elde etmişlerdir. 

Aynı dönemde yaşayan Neyzen Thvfik 
ise (Kolaylı) Bektaşi nefeslerini andıran 
bazı şiirlerindeki lirizme ve samirniyete 
karşılık hicivlerinde belki aynı samimiyet
Ie, fakat çok defa galiz ve müstehcen ke
limelerle kişileri iğnelerneyi tercih etmiş
tir (Hiç, istanbul I 919; Azab-ı Mukaddes, 

istanbul 1340). Orhan Seyfi de (Orhan) 
manzum ve mensur siyasi hicivlerini Fis
ke takma adıyla yayımladığı Fiskeler ad
lı kitabında toplamıştır ([istanbul[1338) . 

Cumhuriyet döneminde bu tarz hiciv
ler yerini siyasi ve içtimal konulu örnek
lerine bırakmış. hiciv dili de öncekilere kı
yasla tahkir ve müstehcenlikten uzaklaş-
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mıştır. Bunlar arasında Faruk Nafız Çam
lıbel, daha çok yakın çevresindeki şair ve 
yazar dostları için yazdığı hicivleri ihtiva 
eden Tatlı Sert (İ stanbul 1938} ; Orhan 
Seyfi Orhan Hicivler (Ankara 1951} ; Ne
cip Fazı! Kısakürek Öfke ve Hiciv (İstan
bul 1988); Ümit Yaşar Oğuzcan Taşlar ve 
Başlar (İstanbul 1966), Göbek Dô.vô.sı 
(İ stanbul !968). Dikiz Aynası (İ stanbul 
1983) , Sözüm Meclisten Dışarı (İ stan
bul 1983}; Halil Cengiz Alpay Başlattılar 
(İ stanbul !968), Gül Attılar (İsta nbul 
1968) , Okşattılar (1 969). Oynattılar(İs
tanbul ı 969). Orman Zamanı (İ stanbul 
1976) adlı kitaplarıyla, Abdullah öztemiz 
Hacıtahiroğlu Yeni İstiklô.l gazetesinde 
Zümrüdüanka takma adıyla yazdığı man
zum hicviyelerle, Arif Nihat Asya da çeşit
li kitaplarına dağılmış manzum ve men
sur hicivleriyle bu türde örnek vermiş şa
irler arasına girmişlerdir. 

Cumhuriyet döneminde hiciv kavramı 
küçük hikaye ve roman türleri hakkında 
da kullanılmaya başlanmıştır. Böylece ya 
gerçek kişilerin alegerileri veya kurmaca 
tiplerle hikaye ve roman kahramanları 
toplum ve siyaset ortamının çarpık kişi 
ve meselelerini gülünçleştirerek sosyal 
bir hiciv tarzı geliştirilmiştir. Bu anlayışla 
önceki dönem edebi ürünlerine de dönü
lerek yanlış Batılılaşma ve alafranganın 
karikatürize edildiği Ahmed Midhat Efen
di'nin Felô.tun Bey ile Rô.kım Etendi 
(İ stanbul 1 292). Karnaval (İstanbul 1 298); 
Recaizade Ekrem'in Araba Sevdası (İs
tanbul 13 14}; Hüseyin Rahmi'nin Şık (is
tanbul 1305). Şıpsevdi (1327) gibi eser
leri birer sosyal hiciv romanı olarak de
ğerlendirilmiştir. Ömer Seyfeddin'in Ef
ruz Bey tiplemesiyle yazdığı yedi hikayesi 
de hiciv edebiyatının başarılı örnekleri 
arasındadır. Bu hikayelerde Efruz Bey'in 
şahsında başka bir isim zikredilmeden, 
Rıza Tevfik (Bölükbaşı), Ziya Gökalp, Ham
dullah Suphi (Tanrıöver), lsmayıl Hakkı 

(Baltacıoğlu). Satı Bey ve Mustafa Şekip 
(Tunç) fikir ve davranışlarıyla karikatüri
ze edilerek hicvedilmiştir. Cumhuriyet dö
neminde bu türe girecek pek çok roman 
ve hikaye bulunmaktadır. Sadri Ertem'in 
Silindir Şapka Giyen Köylü (İstanbul 
1 933). Bacayı İndir, Bacayı Kaldır (İs
tanbul 1933}; Refik Halit Karay'ın Ago 
Paşa'nın Hatıratı (İ stanbul 1 338), Kir
pinin Dedikleri (2. bs. istanbul 1 336), 
Kadınlar Tekkesi (İstanbul !956); Ah
met Harndi Tanpınar'ın Saatleri Ayarla
ma Enstitüsü (İstanbul ı 962) adlı kitap
larıyla Aziz Nesin ve Rifat Ilgaz'ın hikaye 
ve romanlarının birçoğu sosyal hiciv tü
rüne girmektedir. 
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Gerek divan edebiyatı dönemine gerek
se yakın döneme ait hicivler in çoğu bası
lıp yaygınlaşmadığı , okuyucu tarafından 
da arandığı için zaman zaman değişik hi
civ metinleri bir araya getirilerek antolo
jiler oluşturulmuştur. Bunların başlıcala

rı Zafer Arıkbağ-Dündar Akünal'ın Türk 
Edebiyatında Hiciv ve M izah Şiirleri 
(İ stanbul ı 944), Hilmi Yücebaş ' ın Hiciv 
Edebiyatı A ntolojisi (İ stanbul ı 96 ı). Fe
rit Öngören'in Cumhuriyet Devri Türk 
Mizah ve Hicvi (Ankara 1983, s. 165-202) 
adlı kitaplarıdır. 
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Iii M. ÜRHAN ÜKAY 

HİCR 
(~!) 

Semud kavminin 
yaşadığı kabul edilen bölge 

ve burada yer alan şehir. 

Sözlükte "menetmek" anlamında mas
dar ve "akıl ; engel, yasak; himaye, koru
nan şey" manalarında isim olan hicr keli
mesi, Kur'an-ı Kerim'de çeşitli sözlük an
lamları yanında (mesela bk. el-En'am 6/ 
!38; el-Furkan 25/22, 53; el-Fecr 89/5) yer 
adı olarak da zikredilmekte ve burada 
yaşayanlardan "ashabü'I-Hicr" diye söz 
edilmektedir (el-Hicr 15/80) . Bu bölgeye 
Hicr denilmesinin sebebi muhtemelen 
muhafazalı bir yer oluşudur (Mustafavl. II, 
184). Eski dönemlerde Hegra (Strabon'
da Egra. Pliny'de Hegra) diye anılan bu 
yerleşim merkezi, Kur'an'da olduğu gibi 

Medainü Salih'te bulunan Na bati dönemine ait kaya me
zarları - Suudi Arabistan 

ilk dönem tarih ve coğrafya eserlerinde 
de Hicr diye geçmektedir. B uranın bir adı 
da Medainü Salih olup bu adiandırma Sa
lih peygamberle ilgisi dolayısıyladır (Hea
ley, X/3 119861. s. ı 08). Zamanla Hicr adı 
terkedilmiş, bunun yerini Medainü Salih 
almıştır (Ef21Fr.J, lll, 377) . 

islami kaynaklarda Medine ile Şam ara
sındaki Vadilkura'da bulunduğu belirti
len Hicr (Yaküt, ll , 220-221) Arap yarıma
dasının kuzeybatısında, Medine-Tebük 
yolu üzerinde Teyma'nın yaklaşık 11 o km. 
güneybatısında , içinden Hicaz demiryo
lunun geçtiği sarp kayalıktarla çevrili va
dinin ve bu vadideki beldenin adıdır; bu
günkü yerleşim merkezi Ala'nın 1 S km. 
kuzeyine düşmektedir (M. BeyyGm! Mih
ran, S. 490) . 

Kur'an-ı Kerim'de belirtildiğine göre as
habü'l-Hicr dağlarda oydukları güvenli ev
lerde yaşayan. Allah'ın ayetlerinden yüz 
çevirip peygamberlerini yalanlayan bir ka
vimdi. Bir sabah vakti korkunç bir sesle 
gelen felaketle cezalandırılmışlar, yaptık

ları şeyler ve kazandıkları kendilerine fay
da vermemiştir ( el-Hicr 15/80-84 ). Asha
bü'l-Hicr'in Kur'an'da anlatılan özellikleri 
dikkate alınırsa bunların Semud kavmi 
olduğu anlaşılır. Zira ilahi ayetlerden yüz 
çevirme ve kendilerine gönderilen pey
gamberleri yalanlama, inanmayan kavim
terin ortak özelliği olmakla birlikte kor
kunç bir sesle cezalandırılma Kur'an'da 
Lut (el-Hicr 15/73; Sad 38/13-14),Şuayb 
(HGd 1 1/94; Sad 38/13-!4) ve Salih (HGd 
!1/67; el-Kamer 54/3 ı) peygamberlerin 
kavimleriyle ilgili olarak zikredilmekte, ka
yaları oyup evler yapma işi ise sadece Sa
lih'in kavmi Semud'un özelliği olarak be
lirtilmektedir (el-A'raf 7/74; eş-Şuara 26/ 
14!-159). Bu hususu dikkate alan müfes
sirler, Hicr suresinde kıssaları anlatılan 


